
434 1. Παπαδοπούλαν

William Lameere, «La tradition manuscrite de la correspondanse de 
George de Chypre». Σχ. 8ov, σελ. IX—238 μετά 4 πινάκων. 
Rome. Institut Historique Beige 1937.

Έξαιρετικώς πολυμόχθου αλλά καί πεφωτισμένης προσπάθειας καρ
πός είναι τό ως ά'νω σύγγραμμα. ’ Ανεμοχλεΰθησαν καί άνεδιφήθησαν τα 
πάντα και ούτως ό συγγραφεύς κατώρθωσε να παρουσίαση έν αυτή» 36 
δλα χειρόγραφα περισορζοντα τήν αλληλογραφίαν τοϋ λογιωτάτου έν ΓΙα- 
τριάρχαις Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου (1283-1289), μη συνυπολογιζομένων εις 
ταϋτα και άλλων έ'ξ καέντων ή άπολεσθέντων.

Ό κ. Lameere δεν ήρκέσθη μόνον εις τό ν’ άνευρη καί νά υπόδειξη 
ήμίν ταϋτα, άλλα τα έμελέτησε εν προς έ'ν έμβριθώς καί έφήρμοσε έν τη 
συνολική διατάξει τής Όλης του τεχνικήν σύμφωνον προς τάς νεωτάτας 
έπιστημονικάς μεθόδους.

Τά υφιστάμενα χειρόγραφα διηρέθησαν εις τρεις κατηγορίας: τά πα- 
λαιά, τάς έκλογάς καί τά νεώτερα, εις έκάστην δέ τών κατηγοριών τού
των άφιερώθη καί άνά έ'ν ιδιαίτερον κεφάλαιον.

Έκ τών συμπερασμάτων τοϋ συγγραφέως έξάγεται δτι αί περισωθεϊ- 
σαι έπιστολαί Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου άνέρχονται εις 242, άγνωστον δμως 
άν τό άπολεσθέν άρχέτυπον περιείχε τόσας μόνον ή περισσοτέρας. Έκ 
τών δυο κυριωτέρων παλαιών χειρογράφων τό μέν τής Μοδένης (c. Mu- 
tinensis 82 (III c 3) περιέχει 216 έπιστολάς, τό δέ τοϋ Βατικανοΰ 
(c. Vatisanus gr. 1085) 229. Άφ’ετέρου τό μέν παλαιόν χειρόγραφον 
τοϋ Λουγδοϋνου Βαταυών (c. Leidensis Β. Ρ. G. 49) τό όποιον 
έχρησιμοποιήθη καί δι’ άλλας έκδόσεις, άλλά καί διά τήν παρά Migne ως 
καί τό έκ τών νεωτέρων χειρογράφων τής Βιέννης (c. Vidobonensis His- 
toricus Graecus 101) τό όποιον έχρησιμοποιήθη διά τήν έ'κδοσιν τοϋ πρ. 
Λεοντοπόλεως, είναι απλά άντίγραφα τοϋ χειρογράφου τής Μοδένης. 
Κατά τά αυτά συμπεράσματα ή έ'κδοσις τών έπιστολών ώς καί τών απάν
των Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου παρεσκευάσθη μέν έν μέρει παρ’αυτοΰ τού
του, άλλ’ οΰτε συνεπληρώθη ούτε ήλθεν εις φώς ζώντος αυτοΰ. ΙΙροκει. 
μένου περί τής άλληλογραφίας τουλάχιστον είναι προφανές δτι αΰτη πε- 
ρισυνελέγη καί έξεδόθη παρά τίνος τών φίλων του, τής ήγεμονίδος Ραου- 
λαίνης ή τοϋ Χούμνου.

Πολυάριθμοι πίνακες καθορίζουσι μετά μαθηματικής άκριβείας τά 
τών διαφόρων χειρογράφων, τά τών άντιγράφων, κτητόρων κ.λ.π. εις τρό
πον ώστε τό έ'ργον καθίσταται όντως πολύτιμον βοήθημα διά πάντα Βυ- 
ζαντινολόγον. ‘Υπάρχουσι προσέτι πίνακες έμφαίνοντες τήν χρονολογικήν 
τάξιν τών έπιστολών ώς καί τό incipit μιας έκάστης έξ αυτών. Ή λεπτό-
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λόγος μάλιστα μέριμνα τοϋ συγγραφέως φθάνει μέχρι τοΰ νά καταρτίση 
πίνακα αλφαβητικόν των επιστολών έκ τοΰ πρώτου γράμματος εκά- 
στης αυτών. ’Αντί τοΰτου όμως θά έπροτιμώμεν πίνακα ιδιαίτερον εμφαί- 
νοντα, έστω καί έκ τών ένόντων, τους άποδέκτας τών επιστολών.

Εις το έργον επισυνάπτονται ή αυτοβιογραφία Γρηγορίου τοΰ Κυ
πρίου καί ή προς τον ρήγα τής Κΰπρου επιστολή μετά γαλλικής μετα- 
φράσεως, έν τή όποί$ παρεισέφρησαν άβλεψίαι τινές. Έν σελ. π.χ. 191, 
5-6 ό συγγραφεύς τής «αυτοβιογραφίας» δεν εκφράζεται τόσον κατηγο- 
ρηματικώς όσον παρίσταται τό πράγμα έν τή μεταφράσει1.

Επειδή δετό περί ου δ λόγος χωρίον είναι δυνατόν νά δώση τό έν- 
δόσιμον εις τό νά θεωρηθή ή «αυτοβιογραφία» ως πράγματι παρ’ ετέρου 
γραφεϊσα θά έπρεπε νά μετεφράζετο μετά μεγαλυτέρας έπιφυλάξεως ή 
τουλάχιστον ώς έχει έν τφ κειμένφ.

’Εν σελ. 187, 14 ή λέξις melanges είναι ανεπαρκής διά νά άποδώση 
τό νόημα τής λέξεως «συγγραφή», ήτις εύρίσκεται ένταΰθα έν έναργεΐ 
άντιθέσει προς την λέξιν «πυκτίδα», ήτις επακολουθεί κατωτέρω, σοβαρά)- 
τερον όμως είναι τό έν τή αυτή σελίδι 20-23.

Έξ όσων έφερεν είς φως ή θαυμαστή προσπάθεια τοΰ κ. Lameere 
καί τά όποια μετά τοσαΰτης σαφήνειας έκτίθενται έν τφ έργφ του τοΰτφ 
άποδεικνΰεται ότι μία νέα έκδοσις τής αλληλογραφίας Γρηγορίου τοΰ Κυ
πρίου είναι απαραίτητος. Τήν έκδοσιν ταΰτην, τήν οποίαν θά άναλάβη ό 
ίδιος ό σοφός συγγραφεύς π. Lameere δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θά 
διεξαγάγη μετά τής αυτής έπιτυχίας.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Stephane Binon, «La vie de St Pierre VAthonite». Έν τφ E' τόμφ 
τών «Studi Bizantini et Neoellenici» L Άνακοίνωαις γενομένη έν 
τφ V Διεϋνεϊ Βνζαντινολογικφ Σννεόρίφ της Ρώμης κατά Σε
πτέμβριον τοϋ 1936.

Ό δτρηρός τής Βυζαντινής περιόδου μελετητής κ. St. Binon από 
πολλοΰ έστρεψε τάς έρευνας του προς τό άγιώνυμον όρος παρασκευά-

1 Ή σχετική φράσις δέον νά μεταφρασθή γαλλιστί ώς έξης : Je le consid£re 
comrae moi metne et c’est ainsi que je le designe. Τό δέ άκρα ημών έ'νωσις μό
νον ώς notre parfaite union δύναται νά μεταφρασθή καί οΰχΐ notre sublime 
unite*.
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